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ABSTRAK 

 

Latar belakang :Pre-eklampsia Ringan adalah timbulnya hipertensi di sertai proteinuria dan 

atau edema pada umur ke hamilan 20 minggu atau lebih atau pada masa nifas. Gejala ini dapat 

timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu. 

Tujuan : mampu melakukan asuhan keperawatan pada kliendengan masalah post op sc di RSUD 

Banyudono 

Metode : penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalahNy.B, data ini 

diperoleh dengan cara yaitu : wawancara, pemeriksaan, observasi aktivitas, memperoleh catatan 

dan laporan diagnostik, bekerjasama dengan teman sekerja. 

Hasil : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari diagnosa yang muncul 3 yaitu : 

Gangguan rasa nyaman (Nyeri), Intoleransi Aktivitas, dan kurang pengetahuan. Dalam 

implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana tindakan yang telah diterapkan. 

Kesimpulan :Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3 x 8 jam mulai tanggal 01 

Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 pada pasien Ny. B dengan Post sc hari pertama 

atas indikasi pre eklampsia ringan, maka penulis mendapatkan pengalaman yang nyata tentang 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien tersebut. Penulis dapat melakukan langsung proses 

asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, memenentukan diagnosa keperawatan, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi serta pendokumentasian. 

Kata kunci : Post op sectio caesarea indikasi preeklampsia ringan, nyeri akut, Intoleransi 

Aktivitas, Kurang Pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURSING CARE ON Ms. B WITH MILD PRE ECLAMPSIA IN HOSPITAL WARDS 

ANYELIR BANYUDONO 

(ade imam sutrisno, 2013, 58 page) 

 

ABSTRACT 

 



Background : Mild pre eclampsia is the onset of hypertention accompanied proteinuria dan 

edema at the age of  20 weeks or more and the puerperium. These symtoms can arise senelum 20 

weeks gestation. 

Purpose : Able to perform nursing care to clients with postoperative problems in hospitals 

banyudono sectio caesarea. 

Method : The author uses the method descriptions, while the sample is Ms. B, this data obtained 

by different ways : interviews, examinations, observation activities, acquire diagnostic records 

and in collaboration with colleague. 

Results :After done action for 3 days nursing diagnoses that appear 3 are : impaired sense of 

comfort (pain), activity intolerance, and lack of knowledge. In  implementation largely in 

accordance with the plan of action has been applied. 

Conclusion: After doing  the action  in nursing care for 3x8 hour from 1 may 2013 to the date of 

3 may 2013 on the Ms. B patients with postoperative first day on the indication mild 

preeclampsia, the authors get a real experience of the provision of nursing care to patients 

mentioned. The writer can do directly from the nursing process assessment, Nursing diagnoses 

determining planning, implementation, and evaluation and documentation. 

Keywords : Postoperative sectio caesarea indication of mild preeclampsia, acute pain, activity 

intolerance, and lack of knowledge. 

  



A. LATAR BELAKANG 

Pada umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan kelahiran bayi 

cukup bulan melalui jalan lahir namun kadang – kadang tidak sesuai yang di harapkan. sulit 

diketahui sebelumnya bahwa kehamilan akan menjadi masalah. Setiap wanita hamil bisa saja 

menghadapi resiko komplikasi yang bisa mengancam jiwanya. Frekuensi terjadinya 

preeklampsia  di Indonesia di laporkan sekitar 3 – 10%, dimana frekuensi untuk tiap Negara 

berbeda -  beda, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya; Primigravida, keadaan social 

ekonomi dan perbedaan dalam menentukan kriteria dalam penentuan diagnosis. Pada 

primigravida frekuensi preeklampsia lebih tinggi bila di bandingkan dengan multigravida, 

terutama primigravida muda (Sarwono, 2002). 

Profil penyakit preeklampsia  ini bervariasi di Indonesia, yang kemungkinan di pengaruhi 

oleh berbagai faktor berbeda di setiap daerah. Pre eklampsia terjadi pada tingkat pendidikan ibu 

yang masih rendah, usia ibu dengan usia lebih dari 35 tahun dan pada usia kehamilan trimester 

III (Rambulangi, J, 2003). 

Pada tahun 1998 – 2006 di laporkan frekuensi pre eklampsia dan eklampsia di 12 RS 

pendidikan Indonesia sekitar 3,4 - 8,5%, dimana 5,3% menyebabkan kematian perinatal 

(Ridwanamirudin, 2007). 

Preeklampsia merupakan suatu kondisi spesifik kehamilan dimana hipertensi terjadi 

setelah minggu ke-20 pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Pre 

eklampsia merupakan penyakit vasospastik, yang melibatkan banyak sisitem dan di tandai oleh 

hemokonsentrasi, hipertensi dan proteinuria (Bobak, 2005). 

Pre-eklampsia adalah keadaan dimana hipertensi disertai dengan proteinuria, edema, atau 

kedua-duanya yang terjadi akibat kehamilan setelah minggu ke-20 atau kadang-kadang timbul 

lebih awal bila terdapat perubahan hidatidiformis yang luas pada vili dan korialis (Mitayani, 

2009). 

 

RUMUSAN  MASALAH 

Dengan perawatan yang optimal penulis berharap dapat melakukan perawatan terhadap 

klien dengan post op Sectio Caesarea di RSUD Banyudono. Dengan pokok permasalahan 

Bagaimana pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada klien Ny.B  dengan Post Operasi SC indikasi 

Preeklampsia ringan (PER) di ruang Anyelir di RSUD Banyudono 

 

TUJUAN LAPORAN KASUS 

1. Tujuan umum 

Penulis mampu melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan masalah post op 

sectio caesarea indikasi pre eklampsia ringan di RSUD Banyudono. 

2. Tujuan khusus. 

Setelah melakukan penyusunan KTI ini penulis berharap mampu : 



a. Melakukan pengkajian pada klien dengan masalah post op sc indikasi pre eklampsia 

ringan.  

b. Menegakan diagnosa pada klien dengan masalah post op sc indikasi pre eklampsia 

ringan. 

c. Menyusun rencana tindakan keperawatan. 

d. Melakukan implementasi keparawatan. 

e. Mengevaluasi tindakakn keperawatan. 

 

MANFAAT LAPORAN KASUS 

Manfaaat yang dapat diperoleh dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagi ilmu keperawatan. 

Sebagai tambahan wacana dalam pemberian Asuhan Keperawatan terhadap klien dengan 

masalah Post-Op Sectio Caesarea. 

2. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang kesehatan khususnya tentang proses 

persalinan dengan cara operatip melalui Sectio Caesarea, serta mengasah kemampuan 

menulis yang sangat di perlukan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pasien dan Keluarga   

Memberikan manfaat ilmu dan pengetahuan bagi pasien untuk menjaga meningkatkan 

kesehatan, memberikan informasi dan pengetahuan bagi keluarga. 

4. Bagi Rumah Sakit.  

Memberikan manfaat di RSUD Banyudono untuk meningkatkan mutu dan kualitas tindakan 

medis keperawatan. 

 

TINJAUAN TEORI 

1. Sectio Caesarea 

Helen farrer sectio caesarea Merupakan pembedahan obstetrik untuk melahirkan  

janin yang viable melalui abdomen Sedangkan menurut Harry oxorn dan William R. forte 

sectio caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak melalui insisi pada dinding 

abdomen dan uterus. 

2. Pre eklampsia 

Menurut Obstetri Williams tahun 2005 preeklampsia adalah sindrom spesifik 

kehamilan berupa berkurangnya perfusi organ akibat vasospasme dan aktivitas endotel 

sedangkan menurut Wiknjosastro Preeklampsia merupakan penyakit dengan tanda tanda 

hipertensi, edema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini umumnya 

terjadi dalam triwulan ke-3 kehamilan, tetapi dapat terjadi sebelumnya, misalnya pada 

molahidati dosa. 



Preeklampsia ringan adalah timbulnya hipertensi disertai dengan proteinuria dan 

edema pada umur kehamilan 20 minggu atau lebih pada masa nifas. Gejala ini dapat timbul 

sebelum umur kehamilan 20 minggu pada penyakit trofoblas (Nugroho T, 2012). 

Jadi dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sectio Caesarea 

dengan indikasi Preeklampsia ringan adalah Masa setelah proses pengeluaran janin yang 

dapat hidup di luar kandungan dari dalam uterus ke dunia luar dengan menggunakan insisi 

pada perut dan karena adanya hipertensi, edema, dan proteinuria 

 

TINJAUAN KASUS 

Pengkajian ini dilakukan pada hari Rabu, 01 mei 2013 jam 08.00 di bangsal Anyelir 

RSUD Banyudono dengan menggunakan metode wawancara, auto anamnesa, dan melihat 

status klien. 

A. IDENTITAS PASIEN. 

 Nama               : Ny. B. 

Umur                : 29 th. 

Jenis kelamin   : Perempuan. 

Pendidikan       : Sma. 

Pekerjaan         : Ibu RT. 

Agama              : Islam. 

Alamat              : Padas 15/04 Cangkringan Banyudono Boyolali. 

Identitas penangung jawab. 

Nama                : Tn.T. 

Umur                : 30 th. 

Jenis kelamin    :  Laki-laki. 

Pendidikan        : Sma. 

Pekerjaan         : Swasta. 

Agama              : Islam. 

Alamat              : Padas 15/04 Cangkringan Banyudono Boyolali. 

Hubungan dengan pasien : Suami. 

Catatan Medik. 

Tanggal masuk  : 29 april 2013. 

No.Rm               : 067738. 

Diagnosa medic : Ny. B umur 29 th dengan post sc atas indikasi pre eklampsia ringan. 

 

B. RIWAYAT KESEHATAN. 

1. Keluhan utama : Pasien mengatakan nyeri pada jahitan sc di abdomen 

                           dengan pengkajian nyeri.  

P : pada luka jahitan post sc. 

                                        Q : nyeri seperti di tusuk. 



                                        R: daerah luka jahitan.  

                                        S : skala nyeri 7. 

                                        T : nyeri di rasakan saat bergerak. 

2. Riwayat Penyakit Sekarang : Pasien datang dengan hamil aterm, ada his G3 P1 A1 

dengan presentasi bokong sudah ada lendir darah. pasien datang jam 10.20 dengan 

pengkajian tanggal 29 april 2013 di dapatkan Td : 170/110mmHg.     N : 94x/menit.     S : 

36,6° c.      Rr : 22x/menit. 

3. Riwayat penyakit dahulu : pasien mempunyai riwayat penyakit menular 

                                               atau keturunan, penyakit keturunan hbsag 

                                              (+) dari ibu dan penyakit hipertensi dari ayah. 

4. Riwayat obstetric :  

      Menarche   : 13 tahun. 

            Siklus haid : 28 hari. 

Lama haid  : 3-4 hari. 

             HPMT        : 20-08-2012. 

             HPL            : 27-05-2013. 

 

Bayi :  

a. tanggal lahir 30 april 2013 dengan sc, kelamin perempuan, Bb : 2300, Lk : 30cm, Ld : 

32cm, Pb : 47cm. 

b. Nilai APGAR : 7-8-9. 

c. Kulit        : Kemerahan. 

 Genetalia : Bersih.   

 Anus         : ada. 

d. Reflek      : Menghisap kuat. 

 

5. Riwayat Persalinan :  

                   

No 

Anak 

Ke 

Jenis 

kelamin 

Jenis 

Persalinan 

Di 

tolong 

Usia BB Keterangan 

hidup/mati 

1 1 Laki-laki Sc Dr.spog 5 bulan 6000gr Mati 

2 2 - Curetase Dr.spog 3 bulan - Mati 

3 3 Perempuan Sc Dr.spog 1 hari 2300gr Hidup 

 

6. Riwayat  KB : 

Pasien sebelum hamil ke-3 menggunakan IUD. 

7. Riwayat ginekologi :  

Bentuk panggul pasien ginekoid ukuranya 23 cm. 

                        

 

 



DATA FOCUS 

     A. Data subjektif :  

          1. Pasien mengatakan nyeri pada luka jahitan post sc dengan  

 P : pada luka jahitan post sc. 

 Q : nyeri seperti di tusuk. 

 R : daerah luka jahitan.  

 S : skala nyeri 7. 

 T : nyeri di rasakan saat bergerak. 

         2. Pasien mengatakan nyeri meningkat saat bergerak. 

         3. Pasien mengatakan badan lemah, hanya berbaring di bad karena ada luka 

             jahitan post sc. 

         4. Pasien mengatakan tidak bisa bergerak sepenuhnya. 

         5. Pasien mengatakan tidak bisa beraktifitas, dan aktifitas di bantu keluarga. 

         6. Pasien mengatakan belum mengetahui informasi post partum. 

 

B. Data Objektif : 

            1. Wajah pasien tampak meringis saat berpindah posisi. 

            2. Pasien  terdapat luka jahitan di abdomen vertikal dengan panjang 15cm 

                dengan 15 jahitan. 

            3. Pasien tampak menahan nyeri, dan badan lemah, terbaring di atas  bad. 

            4. Aktifitas pasien seperti: makan, minum, mandi berpakaian, mengucir 

                rambut tampak di bantu oleh keluarga. 

            6. Pasien tampak bingung tentang informasi post partum. 

 

Hasil Evaluasi. 

  Hasil evaluasi dari setiap diagnosa serta membandingkan dengan kriteria hasil  adalah 

sebagai berikut : 

1. Diagnosa  pertama : Nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik. 

Tanggal 01 - 03 Mei 2013 evaluasi diagnosa  pertama Nyeri berhubungan dengan 

terputusnya kontinuitas jaringan didapatkan data hasil evaluasinya adalah pasien 

mengatakan nyeri luka post SC sudah berkurang, pasien terlihat rileks, skala nyeri P : nyeri 

tekan, Q : nyeri seperti ditusuk-tusuk, R : nyeri pada luka post SC di daerah luka jahitan S : 

skala nyeri 4, T : nyeri saat bergerak. 

Dari hasil evaluasi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah 

keperawatan nyeri teratasi sebagian sehingga intervensi dilanjutkan kaji karakteristik skala 

nyeri, anjurkan teknik relaksasi, berikan analgesik sesuai terapi.  

2. Diagnosa kedua : Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. 

Tanggal 01 - 03 Mei 2013 evaluasi diagnosa  ke 2 intoleransi aktivitas berhubungan 

dengan kelemahan fisik didapatkan data hasil evaluasinya adalah pasien mengatakan badan 



sudah bisa di gerakan dan sudah bisa duduk tapi dengan bantuan keluarga dan masih sedikit 

sakit, pasien melakukan tirah baring dengan dibantu keluarga, ekspresi wajah pasien tampak 

rileks. 

Dari hasil evaluasi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah 

keperawatan intoleransi aktivitas teratasi sebagian sehingga intervensi dilanjutkan anjurkan 

pasien untuk belajar berdiri, libatkan keluarga dalam aktivitas sehari-hari. 

3. Diagnosa ketiga : Kurang pengetahuan mengenai kondisi (pemenuhan kebutuhan nutrisi) 

berhubungan dengan tidak mengenal sumber informasi. 

Tanggal 01 – 03 mei 2013 evaluasi diagnose ketiga kurang pengetahuan mengenai 

kondisi (pemenuhan kebutuhan nutrisi) berhubungan dengan tidak mengenal sumber 

informasi setelah di lakukan pendkes di dapatkan data hasil evaluasinya pasien mengatakan 

tau dan mengerti tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi post partum dan pasien tampak 

paham dan mengerti tentang informasi nutrisi post partum yang di berikan. 

Dari hasil evaluasi tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa masalah 

keperawatan kurang informasi nutrisi post partum  teratasi sehingga intervensi dilanjutkan 

menganjurkan pasien untuk menerapkan informasi nutrisi post partum di keseharianya nanti 

saat di rumah sepulang dari rumah sakit dan libatkan keluarga dalam membantu pemenuhan 

kebutuhan nutrisi post partum.  

 

KESIMPULAN 

Dalam bab ini, penulis menyimpulkan permasalahan pada Ny.B dan selanjutnya 

menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan Asuhan keperawatan pada pasien dengan Post Op 

Sectio Caesarea dengan indikasi Pre Eklampsia Ringan (PER). 

pada pasien dengan Post Op Sectio Caesarea dengan indikasi Pre Eklampsia Ringan 

(PER) ditemukan masalah keperawatan seperti Nyeri berhubungan dengan agen injury fisik, 

Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, Kurang pengetahuan mengenai cara 

pemenuhan kebutuhan nutrisi berhubungan dengan kurang informasi. 

Untuk mengatasi masalah yang muncul pada kasus post op sectio caesarea indikasi 

Preeklampsia ringan sebagian besar rencana tindakan secara teori dapat diterapkan pada rencana 

tindakan kasus. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuia dengan rencana tindakan yang 

diterapkan, namun dalam pendokumentasiannya di rasa masih kurang terutama pada rencana 

tindakan. Pada evaluasi hasil yang dilakukan penulis pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan 

baik dan sebagian besar masalah dapat teratasi. 

Dalam  pelaksanaan Asuhan Keperawatan, diperlukan kerjasama dari pihak yang 

berkompetensi baik pasien, keluarga, maupun perawat ataupun petugas medis yang lainnya agar 

mendapatkan Asuhan Keperawatan yang maksimal. 

 

 

 



SARAN 

Penulis menyarankan penatalaksanaan pada pasien post op sectio caesarea indiikasi 

Preeklampsia ringan perlu di lakukan secara intensif agar tidak terjadi komplikasi yang dapat 

membahayakan ibu dan bayi. 

Penulis juga menyarankan kepada ibu-ibu pada umumnya dan kepada klien pada 

khususnya, untuk dapat mendukung dan mencapai semua tujuan pada masa kehamilan dan 

persalinan, diharapkan ibu dapat  mengikuti program senam hamil secara rutin untuk 

memperlancar proses persalinan nantinya. Kepada klien sectio caesarea agar selalu 

menggunakan alat support seperti gurita atau korset pada perut untuk melindungi tarikan yang 

berlebihan. Selain itu klien diharapkan tidak hamil lagi minimal 3 tahun dengan menggunakan 

alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, kepada klien juga di harapkan untuk tetap menyusui 

bayinya dengan teknik yang benar minimal 6 bulan guna menjaga kesehatan bayi dan daya imun 

bayi. 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat meningkatakan kemampuan belajar penulis dalam 

menangani masalah yang muncul pada kasus post op sectio caesarea indikasi Pre Eklampsia 

Ringan (PER) pada khususnya, dan dapat memberikan informasi berupa pengetahuan pada 

pembaca dan masyarakat umumnya. 
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